
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 11. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 4. 2. 2022, ob 10:35 

v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: prof. Tanja Gartner, Lana Primožič, Žiga Biček, Hana Kolendo, Tomaž Jelenc, Urška 

Gruden, Eva Družinec, David Šuštar, Matija Jan Vražič, Lara Debeljak in Ajla Kolenović  

Manjkajoči: Žiga Biček in Aiša Tabaković 

1. Puloverji 

Končalo se je naročanje puloverjev. Prejeli smo 291 naročil, od teh 291 pa se je še 42 ljudi 

odločilo za dva puloverja. V UO DŠS sprejmemo sklep, da bomo z denarjem iz sklada DŠS 

kupili še 6 dodatnih puloverjev črne barve v številkah M in L. Dodatne puloverje bomo kot 

darila podarili predsedniku DOS Simonu Trusshevichu, predsedniku Republike Slovenije 

gospodu Borutu Pahorju ter drugim gostom prihajajočih okroglih miz. Če nam jih bo kaj 

ostalo, jih bomo, kot smo že v preteklosti, prodali dijakom. Lana Primožič bo uredila naročila 

in jih odposlala naprej v tiskarno. Tomaž Jelenc bo ravnatelja vprašal, ali bo dodatnih 5 € 

plačal za vsak pulover ali le za puloverje, ki jih kupujejo dijaki.  

2. Dan brez telefona 

V četrtek, 10. 2. 2022, bo na dan brez telefona med 4. in 5. uro potekal šahovski turnir, 

urejena pa bo tudi ena učilnica z družabnimi igrami. V učilnici z družabnimi igrami bodo na 

voljo različni Brainboxi, karte za tarok, remi in enko, Activity, poker ter še kakšna druga 

družabna igra. Člani UO se moramo še dogovoriti, kdo bo prinesel katero od družabnih iger. 

Člani UO predlagajo predvajanje glasbe v učilnici z družabnimi igrami za bolj sproščeno in 

vabljivo vzdušje. Med 4. in 5. uro bosta za igre in učilnico skrbeli Ajla Kolenović in Aiša 

Tabaković. Šahovski turnir bosta pripravila in vodila Tomaž Jelenc in David Šuštar. Tomaž 

Jelenc se bo s prof. Markom Luževičem še dogovoril o izposoji šahovnic in šahovskih figur . 

Tomaž Jelenc bo za nagrado za šahovski turnir šel vprašat ravnatelja, če bi dal računalniški 

ključ z logotipom Gimnazije Škofja Loka. 

3. Valentinovo 

Na seji sprejmemo sklep, da na valentinovo organiziramo pošiljanje pisemc. Pisemca se bodo 

v tednu od srede, 9. 2. 2022, do petka, 11. 2. 2022, zbirala v škatli, ki bo postavljena v 

knjižnici. Škatlo za pisemca bodo uredile in okrasile Lana Primožič, Urška Gruden in Lara 

Debeljak. Za pisemca bomo pripravili že listke s predlogo, dali pa bomo tudi možnost 

navadnih pisemc brez predloge. Pisemca s predlogo bodo namenjena dijakom, ki niso vešči v 

pisanju pisem. Vsa pisemca se bodo razdelila v ponedeljek, 14. 2. 2022. Za promocijo 

dogodka bo Urška Gruden naredila plakat.  

4. Okrogla miza 

Naslednja okrogla miza bo v četrtek, 17. 2. 2022, ob 18.00 v knjižnici Gimnazije Škofja Loka  z 

gostom Lenartom Koljo Kokaljem. Dogodek bo vodila Aiša Tabaković, ki mora še pripraviti 



vprašanja in program. Tomaž Jelenc ga bo opomnil na prihajajoč dogodek in vprašal, če 

potrebujemo še kaj urediti in pripraviti. Razmišljamo, kaj mu bomo podarili v zahvalo za 

sodelovanje na okrogli mizi. 

5. Pust 

Na pustni torek, 1. 3. 2022, bomo priredili pustovanje na šoli. V okviru pustovanja bo 

potekalo tekmovanje za najboljšo posamično ter skupinsko masko. Odločimo se, da 

vprašamo restavracijo Jesharna, če bi bili pripravljeni sponzorirati dogodek in nam dati 

kupone za pico, ki bi jih imeli za nagrado. Pogovarjamo se o problematiki krofov kot nagrado 

za skupinsko masko. 

6. Razno 

Urška Gruden opiše, kaj se je dogajalo na sestanku za šolski sklad. Pove trenutno količino 

denarja, ki je v skladu, stroške za prvo polovico šolskega leta 2021/2022 ter doda, da veliko 

staršev ni nakazalo nič denarja v šolski sklad in da bodo razredniki in ravnatelj še enkrat 

nagovorili starše k plačilu 25 € za v šolski sklad.  

Tomaž Jelenc predstavi dogajanje s sestanka sveta staršev. Na sestanku so se pogovarjali o 

različnih problematikah. Tomaž Jelenc je kot predsednik DŠS predstavil svetu staršev 

delovanje DŠS v šolskem letu 2021/2022. 

Hana Kolendo se je udeležila sestanka za prehrano. O njem na seji pove, da je na šolsko 

malico prijavljenih 90 % dijakov prvega in drugega letnika ter 65 % dijakov tretjega in 

četrtega letnika. Na sestanku so se pogovarjali tudi o veliki količini zavrgle hrane. Doda, da je 

v šolskem letu 2021/2022 več subvencioniranih malic kot v letu 2020/2021. Med člani 

odbora se pogovorimo in razmislimo, kako zmanjšati količino zavržene hrane. Prišli do 

sklepa, da dijake spodbujamo, da povedo, če bodo pojedli manj ali če kaj ne bodo jedli.  

V petek, 4. 2. 2022, je Tjaša Rupar prejela naziv Naj dijakinje za leto 2020/2021. Na seji UO 

sprejmemo sklep, da predlagamo prof. Ani Prevc Megušar in ravnatelju promocijo Tjaše 

Rupar in njenega naziva v medijih, kot na primer v Loških novicah in na radiu Sora. 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 11:20. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overila: Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 3. a  

 

 


